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Даний виріб ремонтується ROWENTA протягом і після закінчення гарантійного терміну 

 

Гарантія 

ROWENTA гарантує усунення будь-якого виробничого дефекту, пов'язаного з недоліком матеріалів або складання, протягом 1-го року, починаюч

и з дати продажу. Гарантійний термін зазначено для кожної країни. 
Міжнародна Гарантія виробника, що надається ROWENTA, є додатковою перевагою та не порушує права споживачів, передбачених законодавство

м. 

Міжнародна Гарантія виробника покриває всі витрати, пов'язані з відновленням дефектного виробу до його первісного технічного стану через ремо
нт або заміну несправних деталей, враховуючи вартість необхідної роботи з усунення виявлених недоліків. На вибір ROWENTA замість ремонту не

справний виріб може бути замінено. Зобов'язання ROWENTA і Ваш вибір у рамках даної гарантії обмежені  ремонтом виробу або його заміною. 
 

Умови гарантії та винятки 

Міжнародна Гарантія, що надається ROWENTA є дійсною тільки протягом гарантійного терміну і  тільки для країн, перелічених у доданому списку,
 з обов'язковим пред'явленням документа, що підтверджує дату продажу. Виріб треба передати  в авторизований сервісний центр ROWENTA. Про а

дреси авторизованих сервісних центрів для кожної країни можна довідатися на веб-сайті ROWENTA (www.rowenta.com) або зателефонувавши за но

мером, який зазначено у переліку країн. (У деяких країнах допускається доставка виробу в авторизований сервісний центр рекомендованою поштою
 або рівнозначним їй засобом доставки з належним пакуванням виробу. Уточнюйте можливість такої доставки для Вашої країни на сайті або зателе

фонувавши за зазначеним номером.) 

ROWENTA не несе зобов'язання з гарантійного ремонту або заміни будь-якого виробу у випадку відсутності документа, що підтверджує дату прода

жу. 
 

Ця гарантія не розповсюджується на будь-які несправності, що могли виникнути в результаті неналежного або недбалого використання; невиконання 

інструкцій з експлуатації ROWENTA; використання  електромережі , параметри якої (струм , напруга, частота) відрізняються від зазначених на 

виробі; самостійнї зміни власником конструкції виробу або його ремонту де-інде, окрім як в авторизованих сервісних центрах ROWENTA. Також ця 

гарантія не розповсюджується на випадки нормальної праці виробу; його обслуговування або заміну витратних матеріалів або аксесуарів; 

ушкодження будь-яких скляних або крихких компонентів виробу; інші механічні ушкодження, а також на ушкодження, що викликані: 

 використанням води невідповідного типу; 

 накипом (очищення від накипу треба проводити згідно з інструкцією з експлуатації); 

 потраплянням рідини, пилу або комах всередину виробу (за винятком приладів з функціями, спецільно призначених 

для комах); 

 перевантаженням; 

 несправністю електромережі, невідповідною напругою або частотою струму; 

 діями непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки й т.д.); 

 
Ця гарантія не розповсюджується на вироби, що вийшли з ладу в результаті неналежного або недбалого поводження або догляду, неналежного паку

вання та/або транспортування власником чи будь-яким перевізником. 

 

Міжнародна Гарантія ROWENTA розповсюджується тільки на вироби, що придбані та використовуються в країнах, перерахованих у списку, де про
дається продукція ROWENTA 
 
Права споживача, передбачені законодавством  

Ця Міжнародна гарантія ROWENTA не порушує будь-які права споживача, передбачені законодавством країни про захист прав споживачів, врахов

уючи права відносно торгiвельної організації, у якій виріб було придбано. Ця гарантія надає споживачеві специфічні законні права, однак споживач 

може мати також інші законні права, які змінюються від країни до країни або від регіону до регіону. Споживач може відстоювати будь-які законні п

рава за своїм власним вибором. 
 

Додаткова інформація 

Інформація про порядок придбання аксесуарів і витратних матеріалів доступна на Інтернет-сайті ROWENTA. 
Термін служби виробу, що встановлено виробником відповідно до закону «Про захист прав споживачів», становить два роки від дати роздрібного п

родажу виробу або від дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо. Дата виробництва визначається чотирма останніми цифрами  

повного артикула виробу, зазначеного на його корпусі. Дві перші цифри відповідають номеру тижня виробництва, дві останні цифри - останнім циф
рам року виробництва виробу. 

 

http://www.tefal.com/

